Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület adatkezelési tájékoztató

A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
1. A tájékoztató célja
Információadás az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendeletét valamint
az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásait
betartva a természetes személyek adatainak védelméről és jogainak
gyakorlásáról.
2. Az adatkezelő megnevezése
Megnevezése:
Székhelye:
E-mail címe:
Honlap:
Adószáma:
Képviseli:
Elérhetősége:

Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület (MHTE)
3530 Miskolc, Bihari János u. 5. 4/4.
turista@helyiipar.hu
www.helyiipar.hu
19914365-1-05
Dr. Kocsis Edit elnök
06-30-5229-381

3. Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja az egyesület tagjainak nyilvántartása, a velük való
kapcsolattartás és a tagok számára információ, tájékoztatás küldése.
4. Az adatkezelés jogalapja
Belépésekor a tag a „Belépési nyilatkozat” (lásd melléklet) kitöltésével, ezáltal
saját adatainak önkéntes megadásával hozzájárul személyes adatai hatályos
jogszabályok közötti nyilvántartásához és kezeléséhez.
Természetes beszállító személy esetén az MHTE csak a szerződés
megkötéséhez, annak teljesítéséhez szükséges személyes adatokat kérheti.
5. A kezelt adatok köre
Az MHTE tagjainak az alábbi személyes adatait rögzíti az egyesületbe való
belépéskor:
-

név*
születési név*
anyja neve*
születési hely és idő*
lakcím*, levelezési cím
telefonszám
e-mail cím

*Az adat megadása a nyilvántartáshoz szükséges, a többi opcionális, de elősegíti
a tag tájékoztatását, a vele való kapcsolattartást.
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6. Az adatkezelés időtartama
Az MHTE a tagok adatait a tagság időtartama alatt kezeli.
Természetes beszállító személy esetén - amennyiben a személyes adat
felvételére az érintett hozzájárulásával került sor - az Adatkezelő eltérő
rendelkezésének hiányában további külön hozzájárulás nélkül, valamint az
érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti azokat.
7. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás
Az MHTE honlapjának és levelezőlistájának működtetője:
Megnevezése:
Székhelye:
E-mail címe:
Honlap:
Cégjegyzékszám:
Telefon:

DEJAHU Informatikai Szolgáltató Kft.
8621 Zamárdi, Csokonai u. 5.
info@deja.hu
https://deja.hu
Cg: 14-09-316234
+36-30-962-5286

8. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre
a) A tagok személyes adataihoz az Adatkezelő fér hozzá.
b) A tagság tájékoztatása céljából az MHTE honlapot üzemeltet.
A honlapon az MHTE vezető tisztségviselőinek (elnök, alelnök, elnökségi
tagok) valamint túravezetőinek neve, telefonszáma és e-mail címe
megtalálható a velük való kapcsolattartás céljából.
c) A mindenkit érintő általános információk tagság részére történő eljuttatásához
az MHTE levelezőlistát működtet. A levelezőlistára feliratkozás önkéntes, név
és e-mail cím megadásával. A listáról a tag bármikor leiratkozhat. A
levelezőlista adatainak megtekintésére csak az Adatkezelő és az
Adatfeldolgozó jogosult.
9. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás
Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó az adatokat védi a véletlen vagy jogellenes
megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra
hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.
A személyes adatokat bizalmas adatként kezeli.
Az adatokhoz való hozzáférést korlátozza.
Biztosítja, hogy az adatokhoz csak ellenőrzött körülmények között csak azon
személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre
szükségük van.
10. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei
- Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti annak
helyesbítését, törlését és élhet tiltakozási jogával.
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- Az Adatkezelő biztosítja az átlátható tájékoztatást, kommunikációt és elősegíti
az érintett jog gyakorlását.
- Az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott
intézkedésekről egy hónapon belül tájékoztatás illeti meg az Adatkezelő
részéről.
- Az érintett továbbá panasszal élhet valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet
jogorvoslati jogával a bíróságon.
- Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és
információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően részletes, mindenre
kiterjedő tájékoztatást kapjon, így az adatkezelés céljáról, a címzettekről, a
személyes adatok tárolásának időtartamáról, a személyes adatokhoz való
hozzáférésről, azok módosításának lehetőségéről valamint az érintett
adathordozhatósághoz való jogáról, továbbá a felügyeleti hatósághoz címzett
panasz benyújtásának jogáról.
- Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás
kivételével csak az érintett hozzájárulásával lehet kezelni.
- Az érintett jogosult arra, hogy korlátozza az adatkezelést, ha az adatok
pontossága vitatható, az adatkezelés jogellenes, vagy már nincs szükség a
személyes adataira.
- Az adatvédelmi incidensről az Adatkezelőnek azonnali tájékoztatási
kötelezettsége van. A tájékoztatásban ismertetnie kell annak jellegét, és
közölnie kell a kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit is.
Ismertetnie kell az ebből eredő, valószínűsíthető következményeket, az
elhárítására tett intézkedéseket.
- Az érintett - jogainak megsértése esetén - az Adatkezelő ellen bírósághoz
fordulhat.
- Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet
élni.
Székhelye:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: 06-1-3911-400

Miskolc, 2018. május 25.

Dr. Kocsis Edit
elnök
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Melléklet
Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület
Belépési Nyilatkozat
SZEMÉLYES ADATOK
Név:٭
Születési név:٭
Anyja neve:٭
Születési hely és idő:٭
Lakcím:٭
Levelezési cím:
Vezetékes telefon:
Mobiltelefon:
E-mail cím:
A *-gal jelölt adatok megadása kötelező.
Alulírott kijelentem, hogy a Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesületnek tagja kívánok lenni, az
Egyesület célkitűzéseit magaménak vallom, vállalom, hogy az Egyesület működésében tevékenyen
részt veszek, megismerem és elfogadom az Egyesület Alapszabályát. Felhatalmazom az Egyesület
elnökségét, hogy fentiekben megadott személyes adataimat nyilvántartsa, és a hatályos jogszabályok
keretei között kezelje. Hozzájárulok, hogy az Egyesület a nevemet, egyesületi tagságomat és
esetleges tisztségemet, szervezett természetjáróként kapott elismeréseimet, az Egyesület
rendezvényein való részvételemet, illetve az azokon készített – engem is felismerhetően ábrázoló –
fényképeket és videókat a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé tett nyomtatott és elektronikus
egyesületi kiadványaiban nyilvánosságra hozza.
Tagdíjamat minden év március 31-ig rendezem.
…………………., 20..… év .…………………. hó …... nap
…….………………………….…..
belépő aláírása

Egyesület tölti ki!
Fent nevezett folyó évre ………………….. Ft tagdíjat befizetett, részére 1 db
gyermek 7 éves korig
diák
vagy munkanélküli
betétlapot átadtam.
20..… év .…………………. hó …... nap

………………………………..........
aláírás

Fent nevezett …………………… nyilvántartási számon tagnyilvántartásba került.
……….…………………………..
aláírás

